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Vážení spoluobčané,
jelikož jsem obsahem a délkou minulého úvodníku
vyčerpal sebe a pravděpodobně i vás, pokusím se
tentokrát být stručnější a napsat těchto pár odstavců
v odlehčeném, prázdninovém duchu.
Budu se věnovat úpravě veřejné zeleně v našem
městě. Při každodenních procházkách či při cestě do
práce si jistě všímáte snahy pracovníků technické čety
při údržbě travnatých ploch, zastřihávání křovin
a úklidu toho, co
po sobě mnozí z
našich spoluobyvatel na veřejných
prostranstvích zanechají. V této
činnosti jim zdatně sekundují pracovnice najaté městem v rámci programu veřejné služby, které se starají
především o městské chodníky, tj. zametání a čištění
od každoročních náletů. Aby byl vzhled našeho města o něco přívětivější, rozhodli jsme se pro tento rok
okrášlit několik vytipovaných míst květinovou výzdobou. Na autobusovém nádraží byly vyčištěny okrasné záhony a obnoven mulč, květinami jsme nechali
osázet betonové květináče na parkovišti u náměstí
Svornosti, před
infocentrem ve
Svobodě, ve Staré aleji a na Rýchorském sídlišti
u bývalého výměníku. O tuto
výzdobu se pracovnice veřejné
služby budou pravidelně starat a nám všem nezbývá
než doufat, že až do podzimu odolá nájezdům všech
nenechavců a vandalů.
Nově byly také osazeny dva koše na psí exkrementy, a to v Kostelní a Tyršově ulici. Protože se instalace
těchto košů v katastru našeho města osvědčila, chystáme i do budoucna další jejich nákup. Pokud bude
mít kdokoli z vás nápad, kam je umístit, neváhejte a
přijďte nám poradit!

Oproti minulým rokům jsme také podstatně rozšířili
výměru travnatých ploch, které jsou v létě udržovány.
Pravidelně sekáme promenádu od Muchomůrky do
Janských Lázní, kterou postupně zbavujeme letitých
náletů, dále oba břehy silnice od Pietteho náměstí
k lyžařskému areálu Duncan, okolí silnice směrem k
Hornímu Maršovu a další plochy.
Protože se současnou technikou, kterou město disponuje, je
udržování těchto
ploch časově náročné, rozhodli
jsme se pro zakoupení přídavného zařízení ke stroji
Reform – čelního mulčovače GF 2072. S tímto zařízením budeme moci městskou zeleň upravovat mnohem rychleji a kvalitněji. Stroj Reform bude tímto také
efektivně využíván v celoročním provozu.
Věnujeme péči také oběma našim hřbitovům. Na
tom svobodském byly nedávno z bezpečnostních
důvodů odstraněny
přerostlé túje, které
byly již delší dobu ve
špatné kondici. Na
maršovském hřbitově chystáme v nejbližší době druhou
vlnu kácení přerostlých smrků. Oproti
variantě z minulého roku, kdy se měla těžba a odvoz
materiálu provádět dolní částí hřbitova, byl schválen
jiný způsob těžby – horní částí. Tímto řešením ušetří
město více než polovinu nákladů na odstranění těchto dřevin. Návštěvníky hřbitova chci při této příležitosti
požádat o pochopení pro omezení provozu hřbitova
během těžby. Zabýváme se také technickým stavem
obou lokalit. V současnosti je sestavován soupis nutných oprav, které budou postupně realizovány.
Pro mnohé z nás, především pro ty školou povinné,
nastává ta nejhezčí část roku. Přeji vám všem pohodové prožití slunného léta a krásné prázdniny.
				
				

Ing. Jiří Špetla
starosta města

zprávy z města a z radnice
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti

V měsíci červenci oslaví svá životní jubilea dámy Evelina Hrdá, Hana Zuzánková, Libuše Jobová, Marie
Novotná, Jarmila Davidová a pan Emil Štěpánský.
Přejeme jim do dalších let především hodně zdraví.

na soutěž do Týniště nad Orlicí. A světe div se, vytančily 1. a 2. místo. Super. Soutěžní klání ukončily
2.6.2012 ve Rtyni v Podkrkonoší, kde Sultánky vytančily s křídly Issis 2. místo.
Sultánky předvedly, co v nich je a podaly opravdu
pěkné výkony i přes to, že porota nebyla vždy úplně
férová. Na soutěžích hraje hlavní roli také tréma, ale
holky se nezalekly a šly do tančení s vervou a nadšením. Také do tréninků daly spoustu svých sil, volného
času, mnohdy se jim opravdu nikam nechtělo, ale
zatnuly zuby a vyplatilo se. Úspěchy se nakonec dostavily.

Dovolená v ordinaci
MUDr. Oravcové

Ordinace MUDr. Oravcové bude od 27.6. do
22.7.2012 uzavřena z důvodu dovolené. Zástup zajišťuje jako obvykle MUDr. Dagmar Divišová, v ordinaci Mladé Buky, tel. 499 873 114, mobil 603 734
842.

Odstávka teplé vody

Odstávka teplé vody a tepla z Elektrárny Poříčí v letošním roce proběhne od 7.7.2012 (od 00,00 hodin) do 15.7.2012 (do 22,00 hodin).

Dovolená v knihovně

V letošním roce bude knihovna uzavřena v létě od
16.7.2012 - 10.8.2012 z důvodu čerpání dovolené
paní knihovnice. Čtenáři mohou navštívit knihovnu
opět v pondělí 13.8.2011. Paní knihovnici přejeme
krásnou dovolenou, a čtenářům doporučujeme, aby
se včas předzásobili dostatečným množstvím knih.

Sultánky slaví úspěchy

Dne 26.2.2012 se Sultánky zúčastnily soutěže v
Náchodě. Soutěžilo11 skupin. Byla to pro ně velká
zkušenost. Mohly porovnat svoje umění s ostatními
a vybojovaly krásné 4. místo. Sice to holky odradilo,
ale nevzdaly se a tančily dál. Následovala soutěž ve
Dvoře Králové – zde jsme ve společném tanci obsadily 3. místo a v sólu, které tančila Lenka Maděrová
2. místo.
O týden později navštívily Sultánky Rychnov nad
Kněžnou a vybojovaly 2. místo. Dne 26.5.2012 jely

V neposlední řádě děkujeme rodičovskému týmů, za
veškeru ochotu a pomoc, za fandění a podporů při
soutěžích. Holky jste šikulky a jen tak dál pokračujte.
Chtěly bychom také poděkovat zastupitelstvu a všem
lidem svobodským za příspěvek, za podporu. Moc si
toho vážíme a moc děkujeme. Rádi Vás všechny potěšíme svým vystoupením.
Děkujeme.
Za skupinu orientálního tance Sultánky
vedouci Iryna Viničuk

Taneční kurzy pro dospělé

Od září opět bude probíhat v hotelu PROM taneční
kurz pro začínající a pokročilé manželské páry – přátelské dvojice. Kurzem vás
budou provázet manželé
Elschekovi. První hodina tanečních pro dospělé začíná
v neděli 16. září 2012
od 19,00 hodin. Kurz
zahrnuje 10 lekcí po 2 hodinách a cena kurzovného
činí 1500,-Kč na osobu.
Rezervovat místa je možné na telefonu
608 224 900.
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zprávy z města a z radnice
Nová úřední deska na
Rýchorském sídlišti

Některým občanům na Rýchorském sídlišti možná
neuniklo, že zde byla zabudována na přání některých občanů z
Rýchorského sídliště nová úřední
deska
radnice
s daleko větším
prostorem. Úřední deska byla
umístěna na stejné místo vedle
bývalého výměníku. Vznikl zde prostor i pro smuteční oznámení.
Stávající malá vývěska byla přemístěna do Maršova II
naproti mostu na
zábradlí u hlavní
silnice. Zde jsou
zveřejňovány
alespoň nejdůležitější zprávy z
radnice, resp. z
města, pozvánky
na kulturní akce
apod.
Obsluhu obou vývěsek zajišťuje tajemnice MěÚ.

Nebezpečný odpad

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 7.
července 2012 v následujících časech:
9,00 – 10,00 Svoboda nad Úpou – náměstí
10,00 – 11,00 Rýchorské sídliště – u Rýchorky
11,00 – 11,30 Maršov II – u Šobků

Nový ceník přepravného

Od 7.6.2012 je v platnosti nový ceník přepravného
strojů a aut v majetku města.
Zásadní změnou je, že přepravné se počítá za každou započatou čtvrthodinu (oproti původní započaté
celé hodině). V tabulce jsou uvedeny podrobně ceny
včetně DPH.
V případě zájmu je nutno práce předem objednat u
tajemnice MěÚ – kontakt tel. 731 479 260, 499 871
197, email: iva.balcarova@musvoboda.cz
označení stroje či
auta

cena

sazba cena s DPH
DPH

UNC 053,
pracovní stroj bez
SPZ

162,50 Kč/za
každou i započatou 1/4hodinu

20%

195,-Kč/za každou i započatou
1/4hodinu

REFORM,, SPZ
H01 8424 –
štěpkování

150,-Kč/za každou i započatou
1/4hodinu

20%

180,-Kč/za každou i započatou
1/4hodinu

REFORM,, SPZ
H01 8424 –
frézování v zimě

200,-Kč/za každou i započatou
1/4hodinu

20%

240,-Kč/za každou i započatou
1/4hodinu

stroj Neumeier
N50

200,-Kč/za každou i započatou
1/4hodinu

20%

240,-Kč/za každou i započatou
1/4hodinu

traktor John
Deere s návěsem

100,-Kč/za každou i započatou
1/4hodinu

20%

120,-Kč/ za každou i započatou
1/4hodinu

Na posledním zastupitelstvu 20.6.2012 byl odsouhlasen nákup příslušenství ke stroji REFORM, a to
mulčovače. Jakmile bude toto zařízení dodáno, bude
ceník doplněn i o tuto nabídku.
Kompletní ceník služeb města od 7.6.2012 najdete
na webu města v sekci aktuality - odkaz:
http://www.musvoboda.cz/aktuality/795-cenik-slueb-msta-a-mu-od-112012

Výpis usnesení z 35. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 06.06.2012
USNESENÍ č. RM/597/35/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku ve výši 85.000,-Kč bez DPH na projekt rekonstrukce
kotelny a otopné soustavy v objektu Domu s pečovatelskou službou od
E.L.- projekt Ing. Roman Matoušek, Jilemnice, IČ 499 95 847 s tím,
že tento investiční výdaj bude zapracován do připravovaného návrhu
rozpočtového opatření.
USNESENÍ č. RM/598/35/2012
Rada města Svobody nad Úpou projednala
variantní studie výstavby tělocvičny ve Svobodě nad Úpou s tím, že
členové rady se shodli na následujících bodech:
- umístění tělocvičny v lokalitě městského stadionu,
- využití oddělených provozů (čistá a špinavá zóna v rámci šatnování),
- spornou otázkou zůstává otázka rozměrů budoucí tělocvičny, a proto
si členové rady do příštího jednání připraví argumenty pro svůj návrh
ve vazbě na budoucí rozměry tělocvičny.

USNESENÍ č. RM/599/35/2012
Rada města Svobody nad Úpou postupuje
k dořešení projektovou dokumentaci na rekonstrukci školní jídelny.
Projektová dokumentace je zpracována ve dvou variantních řešeních
- varianta rekonstrukce včetně bytu nad školní jídelnou nebo varianta
rekonstrukce školní jídelny s tím, že prostor bytu nad školní jídelnou
nebude rekonstruován. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně zásadní rozhodnutí při výběru varianty, rada se shodla na tom, že celou
záležitost zařadí na nejbližší jednání zastupitelstva k dořešení.
USNESENÍ č. RM/600/35/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby oslovil advokáta JUDr. Michala Havla z Trutnova
ve věci neuznané reklamace klempířských prvků na autobusovém nádraží. Znalecký posudek na stanovení jakosti realizované střešní krytiny
na autobusovém nádraží ve Svobodě nad Úpou, který zpracovali Ing.
Miloslava Popenková, CSc. a Ing. Václav Pospíchal, PH.D. konstatuje,

výpis z usnesení rm
že odpovědnost nese projektant (Silniční projekt s.r.o. Brno), a proto je
nutno nárokovat náhradu na této společnosti.
USNESENÍ č. RM/601/35/2012
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
a) ve věci žádosti pí Evy Říhové o vyjádření se k umístění stavby haly pro
uskladnění zemědělské techniky s předloženou vizualizací (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že budou dodrženy všechny podmínky, které
stanovila stavební komise (viz zápis ze stavební komise).
d) s návrhem stavební komise ve věci plánované výstavby plotu na
pozemcích p.p.č. 630/2, 87/4 a 12/2, vše v k.ú. Maršov I (žadatel. p.
Marian Báchor, zastupující manžele Beranovi) a souhlasí s výstavbou
jako vlastník sousedního pozemku.
e) s návrhem stavební komise ve věci plánované přístavby RD čp. 277
ve Svobodě nad Úpou (žadatelé Mgr. Ľubomír Glovňa a Mgr. Michaela
Hůrková) a souhlasí s přístavbou jako vlastník sousedního pozemku.
f) s návrhem stavební komise ve věci plánované přístavby terasy k RD
čp. 419 ve Svobodě nad Úpou (žadatel p. Martin Blažek)) a souhlasí
s přístavbou.
g) s návrhem stavební komise ve věci plánované nástavby objektu Bowling club čp. 479 ve Svobodě nad Úpou (žadatel p. Miroslav Hedvičák)
a souhlasí s přístavbou s podmínkou dodržení všech legislativních podmínek při instalaci solárních panelů na střeše objektu.
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
b) žádost paní Elišky Vlčkové s tím, že pověřuje starostu města a stavebního technika provést společné místní šetření s žadateli v dané lokalitě
a připravili návrh řešení na odstranění škod, dále aby zajistili zákaz
vjezdu těžké techniky do lokality Třešňovka a zákaz zimní údržby.
Rada města Svobody nad Úpou projednala
c) žádost pana Tomáška o stanovisko k návrhu napojení lokality nad
bývalou zvláštní školou pro výstavbu čtyř RD na vodovod a kanalizaci s tím, že město by mělo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí se
společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. (dále jen „VaK, a.s.“),
kdy ostrá smlouva na věcné břemeno bude uzavřena ve chvíli, kdy p.
Tomášek převede vodovod a kanalizaci na VaK, a.s. To znamená, že je
třeba podat novou společnou žádost (p. Tomášek a VaK, a.s.).
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
h) starostu města, aby zajistil u vlastníků směrovek (Správa Krnap) a
informační cedule (majetek města) obnovu a údržbu těchto součástí
naučné stezky v rámci katastru města.
USNESENÍ č. RM/602/35/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
příslušné pracovníky města včetně starosty, aby v lokalitě Spojovací ulice prováděli průběžný monitoring včetně případné fotodokumentace
a pokud bude zjištěna kontaminace půdy v dané lokalitě oleji z nákladních aut, aby neprodleně oznámili znečištění na Českou inspekci
životního prostředí.
USNESENÍ č. RM/603/35/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby osobně za město požádal MěÚ Trutnov o odstranění dopravní značky 70 km/hod s ohledem na bezpečnost chodců v
Maršově II. Dopravní značky 70 km/hod budou prozatím vráceny na
svá původní místa, aby se města vyhnulo případným sankcím, nicméně
rada pověřuje starostu, aby v tomto směru důsledně apeloval na orgány státní správy s cílem odstranění dopravních značek.
USNESENÍ č. RM/604/35/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
správce místního poplatku z veřejného prostranství paní Hryzlíkovou,
aby neprodleně vystavila platební výměr na reklamní zařízení pana Búše
na Pietteho náměstí za období od 1.12.2011 do 31.8.2012. Poté bude
muset majitel reklamní zařízení odstranit nebo přemístit, pokud najde
vhodnou lokalitu pro jeho umístění (po předchozím souhlasu rady).
USNESENÍ č. RM/605/35/2012
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
dopracovaný návrh geometrického zaměření části pozemku p.p.č.
335/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), ve kterém byla přesně vytyčena část pozemku, na kterém se nachází skála (celkem 446 m2), zahrada včetně skalní terasy (celkem 193 m2)
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a zastavěné části pozemku (celkem 19 m2) s tím, že žádost manželů
Glossových o prodej této části pozemku bude předmětem jednání 11.
veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 20.6.2012.
USNESENÍ č. RM/606/35/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Mgr. Hynka, aby město požádalo o úplatný převod pozemku
p.p.č. 526/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou od PF ČR (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/607/35/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Ing. Hůrku, aby vyžádal z Katastrálního úřadu v Trutnově nabývací titul
pro město ke stavbě kolny na st.p.č. 271 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
resp. aby vyžádal výpisy z pozemkových knih, které dokazují oprávněnost vlastnictví k této stavbě.
USNESENÍ č. RM/608/35/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost pana Kamila Rumla o zábor cca ½ parkoviště před Národním
domem v době od 9.7.2012 – 22.7.2012 za účelem umístění lunaparku a pověřuje správce místního poplatku pí Hryzlíkovou, aby vyměřila žadateli místní poplatek dle platné vyhlášky města.
USNESENÍ č. RM/609/35/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 52/3 v k.ú. Svoboda
nad Úpou o výměře cca 42 m2.
USNESENÍ č. RM/610/35/2012
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
a) zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši
70.000 Kč občanskému sdružení SK MFC Svoboda.
b) zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši
40.000 Kč kroužku mažoretek, který působí při ZŠ Svoboda.
c) zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši
30.000 Kč občanskému sdružení SK Janské Lázně - lyžařský oddíl.
d) zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši
25.000 Kč kroužku břišních tanečnic bez právní subjektivity, který působí při ZŠ Svoboda.
e) zastupitelstvu města neschválit poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 30.000 Kč pí Šárce Dudkové na činnost regionálního informačního centra, vzhledem k tomu, že je podnikajícím subjektem a v případě
poskytnutí finančního příspěvku by se jednalo o veřejnou podporu a
dále proto, že na činnost v žádosti popsanou se vztahují dotace z evropských fondů, ze kterých je možno čerpat.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
f) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč Domovu důchodců
v Lamperticích.
g) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč církevní organizaci Oblastní charita Červený Kostelec na provoz a rozvoj Hospice
Anežky České a Mobilního hospice Anežky České v Červeném Kostelci.
h) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč církevní organizaci Oblastní charita Červený Kostelec - středisko Domov Svatého
Josefa v Žírči.
i) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení SK Janské Lázně - oddílu stolního tenisu.
j) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000 Kč fyzické osobě Mgr.
Zdeňku Rolencovi na činnost florbalového kroužku při ZŠ Svoboda.
k) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení TJ Krakonoš - jezdecký oddíl Svoboda nad Úpou.
l) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8.000 Kč Aleně Füllsackové
-registrovanému sportovci (plavání) bez právní subjektivity.
m) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8.000 Kč Pavlu Balcarovi
- registrovanému sportovci (sjezdové lyžování) bez právní subjektivity.
n) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8.000 Kč Ondřeji Peškovi registrovanému sportovci (biketrial) bez právní subjektivity.
o) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.000 Kč fyzické osobě Vladimíře Peškové na činnost volejbalového kroužku při ZŠ Svoboda.
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p) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč občanskému
sdružení Sportovní klub Softball- Baseball Svoboda.
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
r) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč fyzické osobě Ing.
Janu Víškovi, Trutnov na internetový projekt Staré Trutnovsko vzhledem
k nedostatku finančních prostředků a vzhledem k tomu, že finanční
příspěvky jsou z rozpočtu města prioritně poskytovány občanům a zájmovým sdružením ze Svobody nad Úpou nebo s vazbou na občany
Svobody nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/611/35/2012
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
Výroční zprávu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou za rok 2011 bez námitek (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/612/35/2012
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
a) žádost paní Oldřišky Málkové o výměnu bytu v DPS (v minulosti jí
byl přidělen byt pro jednotlivce, ale žádá o výměnu za uvolněný byt
pro dvojici).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) přidělení bytu pro jednotlivce č. 35 v Domě s pečovatelskou službou
ve Svobodě nad Úpou paní Zdeňce Oravcové.
c) přidělení bytu pro dvojici č. 25 v Domě s pečovatelskou službou ve
Svobodě nad Úpou paní Marii Hlávkové. Pokud pí Hlávková odmítne
nabídnutý byt č. 25 pro dvojici, nabízet jej dle pořadníku pro jednotlivce žadatelům až po hodnotu bodů ve výši 94. Pokud v rámci tohoto
procesu žadatelé o byt pro jednotlivce odmítnou přidělení výše uvedeného bytu č. 25 pro dvojici, budou ponecháni ve stávajícím pořadníku
bez změny pořadí.
USNESENÍ č. RM/613/35/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh kalkulace na traktor John Deere včetně 3t návěsu za 1 motoho-

dinu (viz příloha originálu zápisu) ve výši 400 Kč bez DPH/1 MTH a
dále návrh při fakturaci cizím subjektům na objednávku používat započaté ¼ hodiny u všech cen přepravného městské techniky s účinností
od 7.6.2012.
USNESENÍ č. RM/614/35/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) starostu města a místostarostu města zpracovat nejpozději do
30.9.2012 (tak, aby mohl být v říjnu projednán a schválen v radě)
dokument s plánem zimní údržby, ve kterém budou vymezeny všechny
jednotlivé místní komunikace, časový harmonogram a způsob provádění zimní údržby, tj. včetně těch, které město v zimě nechce udržovat s
patřičným zdůvodněním, se kterým budou občané v daných lokalitách
seznámeni.
b) pověřuje tajemnici MěÚ, aby vyhlásila veřejnou výzvu na odborně
způsobilou obsluhu na stroj Reform s tím, že pokud město najde takového uchazeče, v rámci stávající technické čety bude propuštěn jeden
pracovník v souladu se zákoníkem práce.
c) pověřuje tajemnici MěÚ, aby se zabývala v rámci technické čety
řízením, resp. vedením celé technické čety s tím, že uchazeč dle předchozího usnesení by měl splňovat i tento požadavek města, tj. stát se
vedoucím pracovníkem technické čety města.
USNESENÍ č. RM/615/35/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh programu 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou dne 20.6.2012 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/616/35/2012
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
žádost vlastníků pozemků pod garážemi v Lázeňské ulici o snížení
ceny pozemků (viz příloha originálu zápisu) s tím, že žádost předává
k projednání zastupitelstvu na nejbližším veřejném zasedání, a to dne
20.6.2012.

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání
Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konané dne 20.06.2012
USNESENÍ č. ZM/148/11/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad
Úpou dne 20.6.2012 doplněný o body:
22 - Schválení úplatného převodu pozemku p.p.č. 526/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou od PF ČR
23 - Schválení výše odměny předsedovi kontrolního výboru
24 - Zápis č. 6 z finančního výboru ze dne 4.4.2012
25 - Prodej lesních pozemků v rámci II. vlny - druhá fáze
26 - Žádost ředitele ZŠ o zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ
USNESENÍ č. ZM/149/11/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou volí
do návrhové komise pro přípravu a sumarizaci usnesení ze zasedání
pana Mgr. Petra Týfu a pana Mgr. Petra Hynka.
USNESENÍ č. ZM/150/11/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad
Úpou ze dne 21.3.2012 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/151/11/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 21.3.2012 do 19.6.2012 a
dále zprávu o plnění usnesení z 10. zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/152/11/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
provedení rekonstrukce školní jídelny dle projektové dokumentace Rekonstrukce školní jídelny u ZŠ ve Svobodě nad Úpou, zpracovanou
společností TRIO-PROJEKT, spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem s
datem duben 2012, a to bez realizace bytu v 1. nadzemním podlaží.

Pro potřeby tohoto bytu však bude vybudována stavební připravenost
sítí (elektrika, voda, kanalizace) pro případnou budoucí výstavbu bytu
či bytů v 1. nadzemním podlaží budovy školní jídelny. Zastupitelstvo
pověřuje Radu města zajištěním výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce školní jídelny.
USNESENÍ č. ZM/153/11/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nákup sady velkých branek na kopanou o rozměrech 7,32 x 2,44 m
(reklamní prospekt - viz příloha originálu zápisu) a nákup sady malých branek o rozměrech 5 x 2 m (bezpečná branka Junior, reklamní
prospekt - viz příloha originálu zápisu) s tím, že celková finanční potřebnost ve výši 98.760,-Kč je zapracována do návrhu rozpočtového
opatření č.1/2012.
USNESENÍ č. ZM/154/11/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej použitého a částečně poškozeného vozidla malotraktor (typ
MT8-065) s použitým návěsem (typ S151), bez SPZ, rok výroby 1990
za cenu ve výši 40.170,-Kč včetně DPH paní Janě Mrázkové, bytem
náměstí Svornosti 471, Svoboda nad Úpou.
b) prodej použitého a částečně poškozeného vozidla malotraktor s
použitým návěsem za podmínek uvedených v bodě a) s tím, že lhůta
pro uzavření kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny je stanovena do
31.7.2012.
c) podmínku, že v kupní smlouvě bude uvedeno, že se jedná o prodej
použitého a částečně poškozeného vozidla s použitým návěsem včetně
příslušenství a že prodávající neodpovídá za vady, které nebyly vytknuty
v době předání vozidla a příslušenství.
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USNESENÍ č. ZM/155/11/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2011 včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření města za rok 2011 (viz přílohy originálu zápisu) vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
USNESENÍ č. ZM/156/11/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Rozpočtový výhled města Svobody nad Úpou na roky 2013 - 2017 (viz
příloha originálu zápisu), zpracovaný Ing. Luďkem Tesařem.
USNESENÍ č. ZM/157/11/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 1/2012 (viz příloha originálu zápisu - objem celkových příjmů 1.532.515,-Kč, objem celkových výdajů
1.532.515,-Kč) beze změny s tím, že vyčleněná částka 202 tis. Kč na
nákup dvou rozvaděčů pro potřeby Rudolfových slavností zůstane v rozpočtovém opatření bez změny (viz zápis) a celou záležitost dořeší Rada
města a dále rozdělení částky 900 tis. Kč na konkrétní opravy místních
komunikací provede také Rada města.
USNESENÍ č. ZM/158/11/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013 pod názvem „Kulturní slavnosti na česko-polském pohraničí 2012 - 2014“ a s tím spojené:
a) uzavření Dohody o spolupráci na projektu s ostatními partnery projektu, tj. s městem Žacléř, s Miejsko - Gminnym Osrodkem Kultury w
Lubawce 58-420 Lubawka, ul. Przyjaciol Zolnierza 6a a Osrodkem
Kultury Gminy Kamienna Gora, ul. Kalwaria 1, 58-405, Krzeszów.
b) zabezpečení spolufinancování způsobilých výdajů projektu ve výši
rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací z ERDF a SR a 100%
nezpůsobilých výdajů projektu. Pro realizaci výše uvedeného projektu je
rozhodnuto o vyčlenění prostředků z rozpočtu města ve výši 9.000 EUR
na roky 2012 - 2014.
USNESENÍ č. ZM/159/11/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
a) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000 Kč pí Šárce Dudkové
na činnost regionálního informačního centra, vzhledem k tomu, že je
podnikajícím subjektem a v případě poskytnutí finančního příspěvku by
se jednalo o veřejnou podporu a dále proto, že na činnost v žádosti
popsanou se vztahují dotace z evropských fondů, ze kterých je možno
čerpat.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
b) rozdělení finančních příspěvků Radou města dle jejího usnesení č.
RM/610/35/2012 písm. f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p).
c) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 70.000 Kč občanskému sdružení SK MFC Svoboda - fotbalový oddíl na nákup sportovního materiálu a potřeb pro děti, na nájmy tělocvičných zařízení pro děti, odměny
pro dětskou přípravku a odměny rozhodčím + cestovné.
d) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40.000 Kč kroužku mažoretek bez právní subjektivity, který působí při ZŠ Svoboda na úhradu
členských poplatků, dopravu na závody, nákup světelných hůlek a pronájmy tělocvičen.
e) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000 Kč občanskému
sdružení SK Janské Lázně - lyžařský oddíl na úhradu nájmů sportovních
zařízení pro děti a obnovu sportovního materiálu pro děti.
f) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000 Kč kroužku břišních tanečnic bez právní subjektivity, který působí při ZŠ Svoboda na kostýmy, startovné v soutěžích, dopravu na soutěže a náklady na víkendové soustředění.
USNESENÍ č. ZM/160/11/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej pozemku p.p.č. 521/1, druh pozemku, trvalý travní porost,
o výměře 54 m2 a pozemku p.p.č. 522/2, druh pozemku trvalý travní
porost, o výměře 163 m2, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou paní Růženě
Burešové, Sluneční stráň 256, Svoboda nad Úpou.
b) prodej části pozemku p.p.č. 521/2, druh pozemku ostatní plocha,
o výměře 99 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou panu Františku Koudelkovi,
Sluneční stráň 258, Svoboda nad Úpou.
c) prodej vymezených pozemků dle bodu a) tohoto usnesení za celko-
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vou cenu ve výši 21.000,-Kč + plus náklady za geometrické zaměření
poměrným způsobem dle prodaných výměr v tomto usnesení + kolek v
hodnotě 1.000,-Kč za návrh na vklad do KN.
d) prodej vymezené části pozemku dle bodu b) tohoto usnesení za celkovou cenu ve výši 4.950,-Kč + plus náklady za geometrické zaměření
poměrným způsobem dle prodaných výměr v tomto usnesení + kolek v
hodnotě 1.000,-Kč za návrh na vklad do KN.
e) stanovení lhůty pro uzavření kupních smluv na prodej pozemků dle
bodu a), b) za ceny dle bodu c), d) tohoto usnesení do 31.8.2012.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou odkládá
f) prodej části pozemku p.p.č. 521/2, druh pozemku ostatní plocha,
o výměře 88 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou a pověřuje Radu města
k dořešení celé záležitosti s vlastníkem přístřešku (p. Lukáš Voborský)
na části tohoto pozemku a podle výsledku jednání s ním dá podnět
stavebnímu úřadu v rovině státní správy k legalizaci nepovolené stavby,
příp. k odstranění stavby a výsledek celého procesu předloží rada do
příštího jednání zastupitelstva.
USNESENÍ č. ZM/161/11/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
prodej části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou z důvodu
existence inženýrských sítí a nabízí panu Pejosovi pouze zřízení věcného
břemene tak jako v případě ostatních vlastníků okolních nemovitostí.
USNESENÍ č. ZM/163/11/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej pozemku st.p.č. 68/2 v k.ú. Maršov II, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 485 m2 panu Marku Cardovi, Pod
Světlou Horou 135, Svoboda nad Úpou.
b) prodej pozemku dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve výši 50,-Kč
/ 1 m2 + kolek v hodnotě 1.000,-Kč za návrh na vklad do KN.
c) stanovení lhůty pro uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku dle
bodu a) za cenu dle bodu b) tohoto usnesení do 31.8.2012.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
d) prodej pozemku p.p.č. 58/4 v k.ú. Maršov II vzhledem k zamítavým
stanoviskům společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. (existence
vodovodního přivaděče) a SÚS Královéhradeckého kraje a.s. (umístění
vtokového objektu do propustku pod hlavní silnicí).
USNESENÍ č. ZM/164/11/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
prodej pozemku p.p.č. 318/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 290
m2 a tím žádost vlastníků pozemků pod garážemi v Lázeňské ulici o
snížení ceny pozemku z důvodů, které jsou popsány v zápise.
USNESENÍ č. ZM/165/11/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou ruší
a) své usnesení č. ZM/134/10/2012 ze dne 21.3.2012.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou souhlasí
b) s nákupem pozemku p.p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou od
SŽDC, st. org. s tím, že si vyhrazuje právo definitivního rozhodnutí o
koupi učinit až na základě znalosti výše kupní ceny dle znaleckého posudku, jehož zpracování si zajistí město Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. ZM/166/11/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) směnu pozemků mezi Městem Svoboda nad Úpou a Pozemkovým
fondem ČR. Pozemková parcela č.782/5 o výměře 851 m2 ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR v k.ú.Svoboda nad Úpou za pozemkovou
parcelu č. 207/6 o výměře 16 237 m2 v k.ú.Maršov II ve vlastnictví
Města Svoboda nad Úpou s doplatkem kupní ceny Pozemkovému fondu ČR dle kupních cen uvedených ve znaleckých posudcích.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
b) žádost paní Evy Tlachačové o prodej pozemku p.p.č. 207/6 vzhledem k přijatému předchozímu usnesení v bodě a).
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou doporučuje
c) Radě města ukončit nájemní vztah k pozemku p.p.č. 207/6 v k.ú.
Maršov II se současným nájemcem.
USNESENÍ č. ZM/167/11/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej části pozemku p.p.č. 335/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
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pozemku lesní pozemek o výměře 658 m2 manželům Raimundovi a
Blance Glossovým, Horská 168, Svoboda nad Úpou, pokud udělí souhlas s oddělením pozemku orgán státní správy lesů (MěÚ Trutnov - odbor životního prostředí).
b) prodej části pozemku dle bodu a) tohoto usnesení za celkovou cenu
ve výši 17.696,-Kč + náklady geometrického zaměření + kolek v hodnotě 1.000,-Kč za návrh na vklad do KN.
c) stanovení lhůty pro uzavření kupní smlouvy na prodej pozemka dle
bodu a) za cenu dle bodu b) tohoto usnesení do 30.9.2012.
USNESENÍ č. ZM/168/11/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
úplatný převod pozemku p.p.č. 526/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou od
České republiky - Pozemkový fond ČR.
USNESENÍ č. ZM/169/11/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh na stanovení měsíční odměny ve výši 800,-Kč pro neuvolněného
člena zastupitelstva - předsedu kontrolního výboru pana Martina Vláška s účinností od 1.7.2012.
USNESENÍ č. ZM/170/11/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zápis č. 5 z jednání finančního výboru ze dne 4.4.2012.
USNESENÍ č. ZM/171/11/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou souhlasí
se zvýšením nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov, z 63 na 66 dětí s účinností od 1.9.2012 a s podáním
žádosti o provedení této změny v rejstříku škol a školských zařízení.
USNESENÍ č. ZM/172/11/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej pozemku p.p.č. 382 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku lesní pozemek, o výměře 7746 m2 Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ
00088455 za kupní cenu ve výši 198.222,-Kč.
b) prodej pozemku p.p.č. 368/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku lesní pozemek, o výměře 16989 m2 Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ
00088455 za kupní cenu ve výši 288.023,-Kč.
c) prodej pozemku p.p.č. 630/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 3627 m2 Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ
00088455 za kupní cenu ve výši 14.454,-Kč.
d) prodej pozemku p.p.č. 630/9 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku lesní pozemek, o výměře 97 m2 Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ
00088455 za kupní cenu ve výši 386,-Kč.
e) prodej pozemku p.p.č. 630/10 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh

pozemku lesní pozemek, o výměře 108 m2 Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ
00088455 za kupní cenu ve výši 2.634,-Kč.
f) prodej pozemku p.p.č. 630/11 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku lesní pozemek, o výměře 4141 m2 Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ
00088455 za kupní cenu ve výši 80.617,-Kč.
g) prodej pozemku p.p.č. 721/17 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
pozemku ostatní plocha, o výměře 145 m2 Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ
00088455 za kupní cenu ve výši 382,-Kč.
h) prodej pozemku p.p.č. 44/2 v k.ú. Maršov I, druh pozemku lesní
pozemek, o výměře 9908 m2 Správě Krkonošského národního parku
Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ 00088455 za
kupní cenu ve výši 180.673,-Kč.
i) prodej pozemku p.p.č. 60 v k.ú. Maršov I, druh pozemku lesní pozemek, o výměře 13031 m2 Správě Krkonošského národního parku
Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ 00088455 za
kupní cenu ve výši 135.118,-Kč.
j) prodej pozemku p.p.č. 246/2 v k.ú. Maršov I, druh pozemku lesní
pozemek, o výměře 19713 m2 Správě Krkonošského národního parku
Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ 00088455 za
kupní cenu ve výši 330.785,-Kč.
k) prodej pozemku p.p.č. 250/1 v k.ú. Maršov I, druh pozemku lesní
pozemek, o výměře 20926 m2 Správě Krkonošského národního parku
Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ 00088455 za
kupní cenu ve výši 368.785,-Kč.
l) prodej pozemku p.p.č. 255/1 v k.ú. Maršov I, druh pozemku lesní
pozemek, o výměře 5389 m2 Správě Krkonošského národního parku
Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ 00088455 za
kupní cenu ve výši 56.867,-Kč.
m) prodej pozemku p.p.č. 261/3 v k.ú. Maršov I, druh pozemku lesní
pozemek, o výměře 846 m2 Správě Krkonošského národního parku
Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ 00088455 za
kupní cenu ve výši 2.794,-Kč.
n) prodej pozemku p.p.č. 440/2 v k.ú. Maršov I, druh pozemku lesní
pozemek, o výměře 5283 m2 Správě Krkonošského národního parku
Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ 00088455 za
kupní cenu ve výši 125.238,-Kč.
o) prodej pozemku p.p.č. 440/3 v k.ú. Maršov I, druh pozemku lesní
pozemek, o výměře 604 m2 Správě Krkonošského národního parku
Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ 00088455 za
kupní cenu ve výši 14.326,-Kč.
p) stanovení lhůty pro uzavření kupních smluv na prodeje pozemků dle
bodu a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) tohoto usnesení
do 31.12.2012.

inzerce

U příležitosti
20. výročí
otevření galerie
Veselý výlet
uvádíme výstavu

BOHDAN
HOLOMÍČEK
FOTOGRAFIE

Otevřená bude
denně od 8.30
do 18 hodin
do 4. 11. 2012
v galerii Veselý výlet
v Peci pod Sněžkou
www.veselyvylet.cz
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výběrové řízení

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemnice Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa:
„Vedoucí technické čety města“
druh práce:
místo výkonu práce:
platová třída:
pracovní poměr:
zkušební doba:
termín možného nástupu:

Vedoucí technické čety města Svobody nad Úpou
náměstí Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou
9. 1 ((základní platové rozpětí dle počtu let započitatelné praxe
12.550,-Kč – 18.890,-Kč, příplatek za vedení, možnost přiznání
osobního příplatku, odměny za práce nad rámec povinností).
hlavní pracovní poměr na dobu určitou na 2 roky s tím, že v případě
splněných požadavků bude pracovní poměr prodloužen
6 měsíců pro vedoucího zaměstnance
1. 10. 2012 nebo po dohodě (nejpozději však 1.11.2012)

Stručné vymezení pracovní náplně:

 Zajišťování údržby a organizace provádění oprav svěřených zařízení v rámci technické čety
města Plánování a provádění pravidelných prohlídek svěřených technických zařízení a
kontroly jejich obsluhy, vedení záznamů a dokumentace a podávání návrhů na provádění
oprav a údržby. Provádění školení obsluh technických zařízení a strojů. Zajišťování pracovní a
technologické kázně pracovníků technické čety, veřejně prospěšných služeb, veřejné služby a
obecně prospěšných služeb.
 Organizační zajišťování provozu, údržby, oprav a hospodárného využívání dopravních
prostředků, mechanizačních prostředků aj. Organizace menšího počtu dopravních prostředků
včetně provozu garáží.
 Zajišťování údržby všech veřejných prostranství města a místních komunikací, včetně zimní
údržby, koordinace všech podřízených pracovníků a svěřených zařízení s cílem zvýšení
efektivnosti využívání svěřené techniky a pracovní doby podřízených pracovníků

Požadavky:
• Dosažené vzdělání – střední vzdělání s maturitní zkouškou výhodou, nebo střední vzdělání
s výučním listem
Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:
• Řidičský průkaz skupiny B, C podmínkou, ostatní řidičské oprávnění výhodou
• Průkaz profesní způsobilosti řidiče podmínkou
• Práce s PC – základní znalosti – Word, Excel, Internet, zkušenosti s GPS technologií
• Umění jednat s lidmi - dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti,
• Psychická odolnost
• Fyzické předpoklady pro pohyb v terénu, dobrý zdravotní stav
Uvítáme:
• Praxe jako vedoucí zaměstnanec výhodou
• Znalost území města výhodou
• Platné odborné proškolení na řetězové pily a křovinořezy
1

Zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů - 1.04.08 technický pracovník; odměňování se řídí NV č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších – příloha č.1, nejedná se o
úředníka ÚSC

výběrové řízení
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Uchazeči podají písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 Jméno, příjmení, titul uchazeče
 Datum a místo narození uchazeče
 Státní příslušnost uchazeče
 Místo trvalého pobytu uchazeče
 Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana
 Uvedení telefonického a elektronického kontaktu
 Datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeči připojí tyto doklady:
 Životopis s uvedením údajů o veškerých dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících druhu práce dle tohoto oznámení
 Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 Kopie platného Průkazu profesní způsobilosti řidiče
 Kopie občanského a řidičského průkazu
 Aktuální výpis z bodového hodnocení řidiče ne starší než 1 měsíc
 Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu požadované práce – vedoucí technické
čety města
 Jednoduchá koncepce návrhu řízení technické čety – rozsah maximálně dvě strany A4
Přihlášky s požadovanými doklady doručte poštou nebo osobně nejpozději do 19.7.2012
do 15.00 hodin v zalepené obálce s označením: Neotevírat, Výběrové řízení – vedoucí technické
čety na adresu (důležité je datum doručení, nikoli odeslání):
Městský úřad Svoboda nad Úpou
k rukám tajemnice MěÚ
náměstí Svornosti 474
542 24 Svoboda nad Úpou
Upozornění:
 Nevyžádané doklady s osobními údaji budu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění po skončení výběrového řízení skartovány.
 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Bližší informace poskytne:
Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ ve Svobodě nad Úpou
tel. 499 871 197, mobil 731 479 260
email: iva.balcarova@musvoboda.cz

Ve Svobodě nad Úpou dne 18.6.2012
Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ
Záznam o zveřejnění výběrového řízení na úřední desce MěÚ, včetně elektronické:
č.j. : SVO/1822/2012
skartační znak/lhůta: 118.11 S/5
Zveřejněno: 18.6.2012
Sejmuto:
20.7.2012
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Čas her a nezralých malin

Antonín Tichý

Jaro se překlápí do léta a před těmi nejšťastnějšími z nás jsou úúúžasné dva měsíce prázdnin. Pro
ostatní je to dobrý důvod zavzpomínat nad zažloutlými fotografiemi na dávná školní léta. Za více než
půl století od doby, kdy se ve Svobodě nad Úpou
vinou poválečných událostí vyměnila převážná část
obyvatelstva, navštěvovaly místní školu početné generace žáků. Ti první, kteří zasedli do dřevěných škamen svobodské „alma mater“ po skončení II. světové
války, nesou v tom lepším případě na svých bedrech
už devátý křížek. Téměř v každé rodině je tak alespoň
někdo, kdo zná vnitřní prostory několikrát přestavěné
školní budovy z vlastní zkušenosti. Také památečních
fotografií nastoupené třídy s třídním učitelem by ka-

ždý doma našel jistě celou řadu. Prezentovaný výběr
je tudíž naprosto náhodný, tak řečeno „co dům dal“.
Identifikovat jednotlivé žáky by zabralo příliš mnoho
místa a tak tentokrát ponechme prostor napínavému
pátrání v paměti. Pro zobrazené to snad tak tvrdý oříšek nebude. Navíc lze použít v mnoha domácnostech
snadno dostupný almanach vydaný k výročí 100 let
od položení základního kamene školní budovy v roce
1998 se seznamem všech poválečných absolventů
do té doby. Pro ty, kdož si tykají s internetem je aktualizovaný seznam od roku 1945 až do současnosti
dostupný na webových stránkách svobodské školy:
http://www.zssvoboda.eu/index.php?page=absolventi .

Školáci narození v roce 1932 se svými učiteli v prvním poválečném roce * Tentýž ročník s třídním učitelem
Bedřichem Maškem ve školním roce 1947/48

Druhá třída obecné školy s třídní učitelkou Věrou Hejlovou v červnu 1947 * Jedna z prvních generací
„válečných dětí“ v první třídě na konci školního roku 1947/48 s učitelkou Dagmar Kubátovou

Střípky z dějin: Čas her a nezralých malin
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Školní rok 1966/67 – 9. A s třídní učitelkou Evou Koliskovou a 9. B s třídní Janou Zárubovou

„Čtvrťáci“ před školou na Pietteho náměstí v Maršově I. v roce 1972 s panem řídícím Vítem Stálým * Osmá
třída s třídním učitelem Josefem Slaninou na náměstí Svornosti v roce 1977

Na snímku stále činorodého Stanislava Ondráčka z počátku sedmdesátých let není sraz rozjuchaných
spolužáků po x letech, ale jeho kolegové a kolegyně z učitelského sboru v čele s ředitelem ZDŠ ve Svobodě
nad Úpou Miroslavem Valentou. (Odložená končetina kupodivu nikomu nechyběla). Jistě stojí za zmínku, že
vedle tehdejšího ředitele jsou ve skupině i tři ředitelé budoucí a jeden okresní školní inspektor.

Pořadatel: Město Svoboda nad Úpou

K poslechu a tanci hraje rocková skupina
FONTÁNA z Náchoda

14.7.2012 od 20 hodin

na městském stadionu ve Svobodě nad Úpou

Rudolfovy slavnosti

ve Svobodě nad Úpou 15. září 2012

Program - hlavní pódium

IX. ročník

10:00 hod. PerKelt – hudba středověku
10:30 hod. Šermíři Durabo
11:00 hod. Kejklíř Vítek – Brémští cirkusanti (loutková pohádka)
11:30 hod. PerKelt – hudba středověku
12:00 hod. Vystoupení ZŠ Svoboda nad Úpou
13:00 hod. Příjezd Rudolfa II. (historický průvod)
13:45 hod. PerKelt hudba středověku
14:30 hod. Kejklíř Vítek – Pirátský příběh
15:00 hod. Vystoupení Rudy z Ostravy
16:15 hod. Koncert skupiny JAM & BAZAR
18:30 hod. Michal Hrůza s kapelou HRŮZY - koncert
20:00 hod. Kapela Konec konců
21:30 hod. Chůdadlo – Ohnivá show
21:50 hod. Kapela Konec konců
0:30 hod. Ukončení programu

Program v centru města na náměstí
od 10 hodin po celý den – Dobová tržnice s řemesly
12:45 – 13:45 hod. Chůdadlo – Dell Arte (velké ruce na chůdách)
15:45 – 16:15 hod. Chůdadlo – Drak, Jiří a věž
(chůdové představení)
18:00 - 18:30 hod. Chůdadlo – Efreet (akrobacie na chůdách)
19:30 - 20:00 hod. Chůdadlo – Efreet (akrobacie
na chůdách)

Program ve středověkém ležení pod parkovištěm
od 10:30 hod. po celý den - Střelba z kuší, vrhací
zbraně, jízda na koních,
15:00 hod Durabo - Šermířské vystoupení,
ukázky zbrojí a zbraní
Naši
sponzoři:

